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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Lapin yliopiston johtosäännön 33 §:n mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on
lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on
mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelin on päätösvaltainen, kun läsnä on kokouksen
puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä.
Esitys
Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
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Ilmoitusasiat
Arktisen keskuksen 20-vuotisjuhlaseminaari
Seminaari pidetään 29.9.2009 ja seminaarin juhlapuhujaksi on lupautunut
ulkoministeri Alexander Stubb. Puhe käsittelee Suomen arktisen politiikan linjauksia.
Arktisen keskuksen uuden tieteellisen neuvottelukunnan kokous pidetään 20vuotisjuhlaseminaarin yhteydessä 28.9.2009.
The Science Centre
2 new staff members
o Anna Hyvönen works as exhibition technical designer and her tasks consist of
 Supervising main maintenance of the permanent exhibition
 Designing and implementing new elements into the exhibition;
 Being responsible for technical planning
o Ari Laakso works as a science communicator and his tasks consist of:
 Conducting the work of the ACCENT EU project;
 Planning exhibitions and exhibits contents;
 Developing science centres projects;
 Making scientific popularisation and information.

ACCENT Project
o ACCENT project is funded by the Science and Society program from 7th FTP. It
includes 15 organisations among science centres, science museums and
aquariums in 10 countries. Total budget is about one million euro and share of
the Arctic Centre about 80 000€
ACCENT aimed at rationalizing their two-way communication practices and at
strengthening their collaborations with the scientific community on climate change
issues. Partners will first exchange and communicate on their already existing
actions on informing and communicating on climate change. From this process will
extract a catalogue of best practices under the supervision of an advisory scientific
board. In its second phase partners will implement in their respective countries
activities and actions aiming at informing on climate change and based on the
catalogue of best practices.
ACCENT meeting
o On September 11 and 12th the Arctic Centre will host the ACCENT project
intermediary meeting.
TARA Exhibition
o Arctic Centre will host in December 2009 the photo exhibition TARA that comes
under the project DAMOCLES (Developing Arctic Modelling and Observing
Capabilities for Long-term Environmental Studies). It is organised in cooperation
with the French embassy and the Finnish Meteorological Institute.
Trainees
o The Science Centre will host for three months students form RAMK and from
Art and Design faculty. Students from RAMK are studying IT and will apply
their expertise by designing databases and interactive webpages for the use of the
Science Centre. Student from RAMk will assist the technical exhibition designer
on design tasks and will also develop her own project into the exhibition.
Lapin korkeakoulukonsernin kirjasto
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto ja Rovaniemen
ammattikorkeakoulu sekä Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ja
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä perustavat 1.1.2010 toimintansa aloittavan
yhteisen Lapin korkeakoulujen kirjasto- ja tietopalveluiden tuottamisesta vastaavan
laitoksen Lapin korkeakoulukirjaston.
Kirjasto on Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston ja Rovaniemen
ammattikorkeakoulun yhteinen erillinen laitos. Kirjasto muodostuu seuraavista
yksiköistä:
Kemi- Tornion ammattikorkeakoulun kirjasto,
Lapin yliopiston kirjasto,
Lapin yliopiston Arktisen keskuksen kirjasto,
Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutin kirjasto.
Rovaniemen ammattikorkeakoulun kirjasto,

Koko kirjastohenkilöstö kuuluu hallinnollisesti Lapin korkeakoulukirjastoon ja sen
johdon alaisuuteen. Henkilöstö on palvelusuhteessa nykyiseen korkeakouluunsa.
Kirjaston hallinnosta vastaavat johtokunta ja korkeakoulukirjaston johtaja.
Kirjaston palvelut tarjotaan hajautetusti korkeakoulukampuksilla Kemi-Torniossa ja
Rovaniemellä.
Lapin korkeakoulukirjastolle ollaan laatimassa konsernin sopimusta ja johtosääntöä
Arktisen keskuksen remontti
Aiempiin Instituuttiosasta tehtyihin selvityksiin ja tutkimustuloksiin sekä helmikuussa
2009 uudelleen käyneiden homekoirien avulla tehtyihin tutkimuksiin perustuen on
rakennuksessa aloitettu ikkunoiden tiivistys sekä useissa huoneissa olevien laboratorio
tarkoituksiin rakennettujen vesipisteiden poistaminen. Remontti kestää suunnitelman
mukaan kesäkuun puoleen väliin. Remontti etenee vaiheittain ja työntekijät joutuvat
olemaan poissa työhuoneistaan 2-3 viikkoa. Tutkijoita työskentelee kotona ja muu
henkilöstö eri puolilla Arktikum –rakennusta remontin ajan.

Johtajan katsaus Arktisen keskuksen alkuvuoden toiminnasta ja taloudesta
Kokouksessa
Esitys
Todettaneen
Päätös
Todettiin
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Tietopalvelupäällikön viran avoimeksi tulo, viran nimen muuttaminen ja viran haettavaksi
julistaminen
Arktiseen keskukseen perustettiin tietopalvelupäällikön virka 1.2.1995.
Virka tulee avoimeksi 1.11.2009 sen nykyinen hoitajan jäädessä eläkkeelle.
Virkoihin liittyvä päätöksenteko ja menettelytapa
Lapin yliopiston johtosäännön mukaan viran tullessa avoimeksi selvitetään viran
tarpeellisuus sekä päätetään tarvittaessa viran lakkauttamisesta, muuttamisesta tai
viran alan, opetusalan tai tehtäväpiirin täsmentämisestä sekä viran täytön siirtämisestä.
Viran lakkauttamista ja muuttamista koskeva päätöksenteko tapahtuu samassa
järjestyksessä kuin viran perustaminen.
Johtosäännön mukaan Arktisen keskuksen johtokunta päättää tietopalvelupäällikön
viran osalta alan täsmentämisestä tai muuttamisesta. Viran täytön siirtämisestä päättää
hallintojohtaja johtokunnan esityksestä. Viran lakkauttamisesta päättää yliopiston
hallitus johtokunnan esityksestä.
Virka julistetaan haettavaksi sen tultua avoimeksi ellei ole ryhdytty toimenpiteisiin
sen lakkauttamiseksi tai virantäytön siirtämiseksi. Johtokunta tekee esityksen viran
julistamisesta haettavaksi ja se toimitetaan yliopiston henkilöstöasioihin.

Tiedeviestinnän päällikön rekrytointiin on yliopiston rehtorin lupa.
Tietopalvelusta tiedeviestinnäksi
Arktisen keskuksen tietopalvelu hyväksyttiin muutettavaksi tiedeviestinnäksi
johtokunnan kokouksessa 18.3.2008. Tämä mukaisesti myös tietopalvelupäällikön
virka on aiheellista muuttaa tiedeviestinnän päällikön viraksi.
Perustelut Arktisen keskuksen tiedeviestinnän päällikön nimittämiseksi
Arktisen keskuksen tehtävänä on tieteellinen tutkimus, tiedonvälitys ja tiedeviestintä
eri muodoissa. Tiedeviestinnässä keskeistä on sekä tiedonhallinta ja tiedon muokkaus
eri asiakasryhmien tarpeisiin. Tiedon- ja aineistojen hallinta, sekä tutkimusaineistojen
vapaa käytettävyys on tällä hetkellä kansainvälisen Arktisen tiedepoliittisen
keskustelun keskiössä. Arktisen keskuksen tiedeviestinnällä on vahva datahallinnan
osaaminen (esimerkiksi AK hoitaa Suomen Etelämantereen datahallinnoinnin), hyvät
verkostot ja se on mukana arktisessa kansainvälisessä aineistonhallintayhteistyössä.
Arktinen keskus on toiminut eri ammattiryhmien verkkopalvelujen (esimerkiksi
Arktisen neuvoston verkkosivut 2000-02 ja tällä hetkellä Barentsin neuvoston
verkkosivut) ja teemaportaalien tuottajana (esimerkiksi Barentsinfo.org). Arktisen
keskuksen pyrkimyksenä on lisätä tieteen popularisointia myös verkkosivujen kautta
tiedekeskustoiminnan ohella ja tueksi.
Arktisen keskuksen tiedeviestinnän 20-vuoden aikana rakentunut infrastruktuuri on
arktisen tiedeviestinnän kansainvälisiä edelläkävijöitä. Nyt kun arktinen tiedeviestintä
ja tiedonhallinta on nopeasti noussut kansainväliseksi kasvualueeksi sekä Euroopassa
että globaalisti, kannatta Arktisen keskuksen toimia aktiivisesti osaamisensa esille
nostamisessa ja hankkia toiminnan laajentamista varten ulkopuolista rahoitusta.
Arktisen keskuksen tiedeviestinnän päällikön nimitys ovat edellytys tämän toiminnan
toteuttamiseksi.
Tiedeviestinnän päällikön tehtävänä on:
- vastata Arktisen keskuksen tiedeviestintään liittyvistä tehtävistä, erityisesti arktisen
tutkimuksen tulosten välittämisestä kansalaisille, eri ammattiryhmille,
päätöksentekijöille ja koululaisille
- kehittää tiedeviestinnän, tietotuotteiden ja tutkimustiedon hallinnan kansainvälisiä ja
kansallisia hankkeita ja hakea niille ulkopuolista julkista ja yksityistä rahoitusta
- sovittaa yhteen tiedeviestinnän toimintoja Arktisen keskuksen muihin tehtäviin
- osallistua Arktisen keskuksen johtoryhmätyöskentelyyn sekä koko keskuksen
kehittämistyöhön ja strategiseen suunnitteluun.
- vastata tiedeviestintäyksikön talous- ja henkilöstöhallinnosta
Viran hoitaminen edellyttää erityisesti tiedonvälityksen ja tieteen popularisoinnin
vahvaa osaamista sekä tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tuntemusta.
Arktisten alueiden ja arktisen kansainvälisen yhteistyön tuntemus katsotaan eduksi.

Esitys 1
Todettaneen Arktisen keskuksen tiedeviestintäyksikköä johtavan päällikön
toimenkuva sekä viran tarpeellisuus.
Esitys 2
Päätettäneen esittää yliopiston kehittämis- ja hallintopalveluille, että
tietopalveluspäällikön viran nimi muutetaan Arktisen keskuksen tiedeviestinnän
päälliköksi.
Esitys 3
Päätettäneen tehdä esitys viran julistamisesta haettavaksi välittömästi nykyisen
viranhaltijan jätettyä eroilmoituksensa eläkkeelle jäämisen vuoksi.

Päätös 1
Esityksen 1 mukainen
Päätös 2
Päätettiin esittää yliopiston kehittämis- ja hallintopalveluille, että tietopalvelupäällikön
viran nimi muutetaan muotoon tiedeviestinnän päällikkö
Päätös 3
Esityksen 3 mukainen.
Päätettiin lisäksi että johtoryhmä valtuutetaan laatimaan hakuilmoituksen teksti
huomioiden kokouksessa käydyn keskustelun viran hoitamiseen liittyvistä
vaatimuksista.
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Ympäristökoordinaattorin viran muuttaminen
Lapin yliopiston ja Arkisen keskuksen välisessä tulossopimusneuvottelussa on
perustettu Arktiseen keskukseen ympäristöasioiden koordinaattorin määräaikainen
virka 1.2.1998 alkaen. Virka on vakinaistettu tulossopimusneuvotteluissa 1.1.1999
alkaen ympäristökoordinaattorin viraksi. Virkaan on nimitetty kummallakin kerralla
FT Jukka Jokimäki nimityksen ollessa nyt voimassa toistaiseksi.
Viran tehtävän vaativuustaso on tällä hetkellä yliopistolla käytössä olevan opetus- ja
tutkimushenkilöstöä koskevan palkkausjärjestelmän mukaan vaativuustasolla 6
(OV06).
Keväällä 2009 Jokimäen kanssa käydyssä palkkausjärjestelmän mukaisessa
arviointikeskustelussa on todettu että ympäristökoordinaattorin viran perustehtävät
ovat pysyneet samana mutta tehtävän vaativuustaso on muuttunut oleellisesti.
Tehtävät vastaavat nyt erikoistutkijan tehtäviä.
Perustelut:
- Jokimäen tehtäväksi on osoitettu Arktisen keskuksen kestävän kehityksen sekä
yhteiskunnallisten ja ympäristövaikutusten arvioinnin kehittäminen yhdessä Lapin
verkostojen sekä yliopiston eri toimijoiden kanssa. Tämän työn pohjalla on Jokimäen
vetämä Arktisen keskuksen YVA- ja luontopalvelut ryhmän toiminta, jota on nyt
ryhdytty laajentamaan. Tämä on yksi Arktisen keskuksen tärkeitä kehittämiskohteita.

- Luontoselvitys- ja YVA –palveluiden vetäjänä ja LANDSCAPE LAB –hankkeen
johtotehtävien myötä Jokimäen verkostot ovat laajentuneet merkittävästi ja yhteistyö
kuntien, viranomaisten ja useiden tutkimuslaitosten kanssa on lisääntynyt. Tehtävät
ovat muotoutuneet laajojen hankkeiden suunnittelu- ja johtotehtäviksi.
- Jokimäki on nimitetty Helsingin yliopiston dosentiksi. Hänellä on todettu kelpoisuus
Helsingin yliopiston kaupunkiekologian professorin virkaan. Hänet arvioitiin
parhaaksi hakijaksi Helsingin yliopiston Kilpisjärven tutkimusaseman
tutkimusprofessorin virkaan. Hänen tieteellinen julkaisutoimintansa on laajaa ja hänen
töitään on siteerattu noin 500 kertaa.
- Jokimäki on nimitetty Elsevierin kustantaman Landscape and Urban Planning lehden
toimituskuntaan. Hän toimii ja on toiminut useiden kansainvälisten referee sarjojen
arvioitsijana.
- Jokimäellä on vahva opetuskokemus. Hän on ollut kehittämässä Lapin yliopiston
ympäristöopintokokonaisuutta ja opettaa sekä Arctic Studies että ympäristöopintoohjelmissa.
Yliopiston johtosäännön mukaan opetus- ja tutkimusviran muuttamista koskeva
päätöksenteko tapahtuu samassa järjestyksessä kuin viran perustaminen eli Arktisen
keskuksen johtokunta tekee viran muuttamisesta esityksen yliopiston hallitukselle.
Esitys
Päätettäneen esittää Arktisen keskuksen ympäristökoordinaattorin viran muuttamista
opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaiselle tehtävän
vaativuustasolle 7 (OV07) ja viran nimikkeen muuttamista erikoistutkijaksi.
Päätös
Päätettiin esittää yliopiston hallitukselle Arktisen keskuksen ympäristökoordinaattorin
viran muuttamista erikoistutkijan viraksi opetus- ja tutkimushenkilöstön
palkkausjärjestelmän mukaiselle vaativuustasolle 7 (OV07).
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Seuraavan kokouksen ajankohta
Päätös
Kokouksessa käydyn keskustelun perusteella päätettiin seuraavan kokouksen
ajankohdaksi 14.10.2009 klo 14 alkaen
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Muut asiat
Lapin yliopiston johtosäännön 33 §:n mukaan kiireellisissä tapauksissa hallintoelin
voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota
ei ole kokouskutsussa mainittu.
Päätös
Muita asioita ei ollut
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